
 
ATA DA SESSÃO PÚBLICA 
 
PROCESSO SEI nº: 6024-2018/0008201-8, SAS – JABAQUARA, EDITAL nº: 428/SMADS/2018, TIPOLOGIA DO 
SERVIÇO: NÚCLEO DE PROTEÇÃO JURÍDICO SOCIAL  E APOIO PSICOLÓGICO – NPJ, CAPACIDADE: 120 vagas.  
Aos 6 (seis) dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, reuniram-se 7 (sete) pessoas na sala de reuniões 
da SAS JABAQUARA, em SESSÃO PÚBLICA para atendimento ao disposto no artigo 23 da Instrução Normativa 
03/SMADS/2018, tendo em vista o recebimento de 02 (duas) propostas para o objeto do Edital citado na 
inicial. O credenciamento dos participantes ocorreu das 12h30 às 13h. A abertura oficial foi realizada pela 
sra. Lígia Narcisa Pereira Uliam que se pronuncia entendendo a sessão pública é um momento de 
aperfeiçoamento da política de assistência social. A mesa coordenadora foi composta pela Comissão de 
Seleção designada conforme publicação no DOC de 12/10/2018, vindo a ser: Titular da Comissão de Seleção: 
Lígia Narcisa Pereira Uliam – RF 576.541.2, luliam@prefeitura.sp.gov.br, efetiva; Titular da Comissão de 
Seleção: Sonia Regina Marino – RF 646.148.4, smarino@prefeitura.sp.gov.br, efetiva, Titular da Comissão de 
Seleção: Carina Moreira Medeiros - RF 823.538.4, cmmedeiros@prefeitura.sp.gov.br, efetiva, ficando como 
presidente da comissão a primeira nomeada. Não há a presença de representantes do COMAS e de outros 
Conselhos. Após a instalação da mesa foi demonstrada a inviolabilidade dos envelopes e em seguida, 
abertos por ordem de recebimento, sendo conferida a documentação neles contida, a saber: Envelope 1: 
Coordenação Regional das Obras de Promoção Humana - CROPH, CNPJ.: 43.473.487/0001-32, plano de 
trabalho, histórico da entidade, documentos comprobatórios de experiência prévia, certificado de matrícula 
na SMADS, CMDCA, CEBAS, ata da assembleia e relatório de atividades de 2017, não havendo necessidade 
de complementação de documentação. 2- Samaritano São Francisco de Assis, CNPJ.: 02.627.820/0001-33, 
procuração para o representante da OSC, ata da assembleia, certificado de matrícula na SMADS, CMDCA, 
documentos de experiência prévia, histórico da OSC, plano de trabalho, não havendo necessidade de 
complementação de documentação. Tornando assim público o recebimento das propostas. A comissão 
esclareceu os critérios de desempate contidos no artigo 26º da Instrução Normativa nº 03/SMADS/2018. 
Considerando o artigo 19º desta mesma instrução, os documentos apresentados pelas OSC’s que não são 
necessários para análise da proposta foram devolvidos. Registramos que as duas OSC’s estão representadas 
legalmente pela Presidente da CROPH e pela vice-presidente da Samaritano. Foi aberta a oportunidade para 
pronunciamentos,  sra. Acácia e sra. Carlota manifestaram satisfação e registraram o momento como sendo 
de reencontro, além disso, agradeceram a lisura pela qual foi conduzida a sessão.  
A comissão agradeceu a participação. Não foi solicitado nenhum esclarecimento. Foi informado que esta Ata 
estará disponível no sítio eletrônico da SMADS a partir do dia útil seguinte a esta SESSÃO PÚBLICA e o 
extrato publicado no Diário Oficial da Cidade na data mais próxima possível a este ato. Foi informado ainda 
que esta Comissão de Seleção terá o prazo de até 7 (sete) dias úteis para o julgamento da proposta 
apresentada, observando os critérios descritos no artigo 24 da Instrução Normativa 03/SMADS/2018. A 
seguir elaborará parecer técnico conclusivo acerca da proposta recebida e publicizará o resultado com a lista 
classificatória no sítio eletrônico da SMADS e no Diário Oficial da Cidade. Não havendo mais nenhuma 
manifestação e nada mais a tratar, a SESSÃO PÚBLICA foi encerrada. Esta ata foi lavrada por Carina Moreira 
Medeiros, RF 823.538.4 vai assinada pelos membros da Comissão de Seleção, presidentes ou representantes 
das OSCs proponentes devidamente credenciados e demais participantes. 
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